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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.4.2015 B8-0357/1 

Muudatusettepanek  1 

Alberto Cirio 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks 

viivitamatult aruande, mis pidi määruse 

(EL) nr 1169/2011 kohaselt valmima juba 

2014. aasta detsembriks ning milles 

hinnatakse, kas alkohoolsetele jookidele 

tuleks edaspidi kohaldada toote 

koostisosade ja toitumisalase teabe 

esitamise nõuet või mitte; on seisukohal, et 

tarbijat tuleks teavitada toote 

koostisosadest ja toitumisalasest teabest; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks 

viivitamatult aruande, mis pidi määruse 

(EL) nr 1169/2011 kohaselt valmima juba 

2014. aasta detsembriks ning milles 

hinnatakse, kas alkohoolsetele jookidele 

tuleks edaspidi kohaldada toote 

koostisosade ja toitumisalase teabe 

esitamise nõuet või mitte, arvestades 

eelkõige selle mõju VKEdele ja 

käsitöönduslikule tootmisele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.4.2015 B8-0357/2 

Muudatusettepanek  2 

Alberto Cirio 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. rõhutab, et niipea kui võimalik peaks 

märgistel selgesti kirjas olema vähemalt 

alkohoolsete jookide kalorisisaldus, ning 

palub komisjonil esitada vastav õigusakti 

ettepanek hiljemalt 2016. aasta jooksul; 

8. rõhutab, et niipea kui võimalik peaks 

märgistel selgesti kirjas olema vähemalt 

lahjade alkohoolsete segujookide (nn 

alcopops) kalorisisaldus, ning palub 

komisjonil esitada asjakohane lahjade 

alkohoolsete segujookide määratlus ja 

vastav õigusakti ettepanek hiljemalt 2016. 

aasta jooksul; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.4.2015 B8-0357/3 

Muudatusettepanek  3 

Alberto Cirio 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab vajadust kogu ELi hõlmava 

märgistuse järele, millega hoiatataks 

rasedaid naisi alkoholi tarbimise eest, ning 

palub komisjonil esitada vastav õigusakti 

ettepanek hiljemalt 2016. aasta jooksul; 

14. rõhutab vajadust kogu ELi hõlmava 

teabekampaania järele, millega hoiatataks 

rasedaid naisi alkoholi tarbimise eest, ning 

palub komisjonil uurida märgistamise 

mõju selles küsimuses ja esitada vastav 

õigusakti ettepanek hiljemalt 2016. aasta 

jooksul, võttes arvesse selle analüüsi 

tulemusi ning eelkõige mõju VKEdele; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Muudatusettepanek  4 

Alberto Cirio 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. nõuab tungivalt, et komisjon 

tõhustaks kampaaniat „Wine in 

Moderation”, et harida tarbijaid 

vastutustundliku ja mõistliku 

alkoholitarbimise suhtes ning levitada 

laiemalt teavet veinide iseloomulikest 

omadustest, geograafilistest tähistest, 

viinamarjasortidest, tootmisprotsessidest 

ja traditsioonilistest märgetest; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/5 

Muudatusettepanek  5 

Alberto Cirio 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. kutsub komisjoni üles kaaluma kogu 

ELi hõlmavat märgistust, millega 

hoiatataks tarbijat joobes sõidukijuhtimise 

ohtude eest; 

17. kutsub komisjoni üles kaaluma kogu 

ELi hõlmavat teabekampaaniat, millega 

hoiatataks tarbijat joobes sõidukijuhtimise 

ohtude eest; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/6 

Muudatusettepanek  6 

Alberto Cirio 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et alkoholi tarbimise 

propageerimiseks ei tohiks kunagi 

kasutada riiklikke vahendeid; 

27. rõhutab, et alkoholi tarbimise 

propageerimiseks ei tohiks kasutada 

riiklikke vahendeid, piiramata 

põllumajandustoodete müügiedendamist 

käsitlevate kehtivate õigusaktide 

kohaldamist; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/7 

Muudatusettepanek  7 

Alberto Cirio 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Alkoholistrateegia 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. kutsub komisjoni üles hindama 

olemasolevaid Euroopa tasandi õigusakte, 

võttes arvesse vajadust parandada tarbijate 

teadlikkust alkoholist, eesmärgiga tagada, 

et tarbijad on teadlikud jookide alkoholi- ja 

kalorisisaldusest, ilma et seejuures 

tekitataks ühtsele turule tõkkeid; rõhutab 

selge, lühida ja tõhusa teabe tähtsust 

alkoholitarbimise mõju ja selle 

terviseriskide kohta; kutsub komisjoni üles 

kaaluma võimalust võtta kogu ELis 

kasutusele märgistus, mis hoiataks 

tarbijaid kangete alkohoolsete jookide 

kuritarvitamisega seotud ohtudest raseduse 

ja sõidukijuhtimise ajal; 

41. kutsub komisjoni üles hindama 

olemasolevaid Euroopa tasandi õigusakte, 

võttes arvesse vajadust parandada tarbijate 

teadlikkust alkoholist, eesmärgiga tagada, 

et tarbijad on teadlikud lahjade 

alkohoolsete segujookide alkoholi- ja 

kalorisisaldusest, ilma et seejuures 

tekitataks ühtsele turule tõkkeid; rõhutab 

selge, lühida ja tõhusa teabe tähtsust 

alkoholitarbimise mõju ja selle 

terviseriskide kohta; kutsub komisjoni üles 

kaaluma võimalust võtta kogu ELis 

kasutusele teabekampaania, mis hoiataks 

tarbijaid kangete alkohoolsete jookide 

kuritarvitamisega seotud ohtudest raseduse 

ja sõidukijuhtimise ajal; 

Or. en 

 

 


